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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

       Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menuju era 

globalisasi dan industrialisasi. Pemilihan teknologi di bidang produksi 

dimaksudkan untuk mengganti posisi manusia dari faktor utama kegiatan 

produksi menjadi pengendali kegiatan produksi. Banyak perusahaan atau 

industri yang lebih berorientasi pada kegiatan produksinya dibandingkan 

pengelolaan sumber daya manusia. Industri tidak menyadari dampak 

teknologi yang telah mereka adopsi tidak bisa menjamin keselamatan para 

tenaga kerja, antara lain pemakaian mesin-mesin otomatis menimbulkan suara 

atau bunyi yang cukup besar, dapat memberikan dampak terhadap gangguan 

komunikasi, konsentrasi, dan kepuasan kerja bahkan sampai pada cacat. 

Gangguan pendengaran akibat bising merupakan akibat dari paparan 

suara dengan intensitas tinggi yaitu lebih dari 85 desibel dalam jangka waktu 

yang lama. Sekitar 16% dari gangguan pendengaran yang ada di seluruh 

dunia merupakan gangguan pendengaran akibat bising pekerjaan, bervariasi 

antara 7-21% di setiap sub region. Sekitar 15% atau sekitar 26 juta dari warga 

Amerika berusia 20-69 tahun mengalami gangguan pendengaran frekuensi 

tinggi karena paparan suara yang keras atau bising di tempat kerja dan 

hiburan (NIDCD, 2010). 
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Dewasa ini, wilayah industri modern merupakan suatu tempat yang 

menjadi sumber kebisingan. Kebisingan merupakan salah satu aspek 

terpenting dalam higiene industri karena kebisingan dapat mengakibatkan 

kerusakan pada kesehatan pendengaran dan menurunnya produktivitas tenaga 

kerja. Kerusakan yang terjadi diantaranya adalah kerusakan pendengaran 

secara sementara maupun secara permanen. Selain itu, kebisingan yang terus 

menerus juga dapat menurunkan konsentrasi pekerja dan mengakibatkan stres 

sehingga kecelakaan kerja dapat terjadi (Anizar, 2009). 

Di Indonesia intensitas kebisingan yang disepakati sebagai pedoman 

bagi perlindungan alat pendengaran agar tidak kehilangan daya dengar dapat 

diterima oleh tenaga kerja tanpa mengakibatkan penyakit atau gangguan 

kesehatan, dalam pekerjaan sehari-hari untuk waktu tidak melebihi 8 jam 

sehari atau 40 jam seminggu adalah 85 dBA. Pekerja yang terpapar bising 

dapat mengakibatkan terganggunya konsentrasi, susah tidur, gangguan 

pencernaan, reaksi psikologis bahkan melemahnya semangat kerja 

(Suma’mur, 2009).  

Setiap tempat kerja mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat 

mempengaruhi kesehatan tenaga kerja atau dapat menimbulkan gangguan 

fisik atau psikis terhadap tenaga kerja. Gangguan psikis merupakan faktor 

penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kesehatan mental 

pekerja yang timbul dari gangguan psikologis apabila tidak segera diatasi 

akan berdampak pada timbulnya stres kerja (Fitri, 2013). 
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Stres adalah reaksi negatif manusia akibat adanya tekanan yang 

berlebihan atau jenis tuntutan lainnya. Tekanan yang dapat menyebabkan 

stres dapat muncul dari kehidupan personel individu maupun dari lingkungan 

pekerjaannya. Lingkungan yang bising merupakan gangguan yang dapat 

mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan terutama yang berasal dari 

kegiatan operasional peralatan mesin. Kebisingan merupakan suatu stressor 

yang dapat menyebabkan perubahan fisik, psikis dan tingkah laku manusia 

(Health Safety Executive, 2008 dalam Tarwaka, 2015; Ramdoner, 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Irwanto dan Dyah (2013) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat 

kebisingan terhadap kinerja karyawan di bagian penggilingan PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto (p-value: 0,000). 

Pengaruh kebisingan terhadap kinerja karyawan dalam lingkup kerja 

penggilingan adalah sebesar 32,8%. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di PG Trangkil Pati 

pada tanggal 11 Mei 2017 melalui wawancara berdasarkan kuesioner stres 

kerja dan pengukuran intensitas kebisingan. Hasil rata-rata pengukuran 

intensitas kebisingan di mesin penggilingan sebesar 93,4 dBA. Jadi intensitas 

kebisingan di mesin penggilingan sudah melampaui nilai ambang batas 

(NAB) seperti yang diatur dalam Permenakertrans RI No. PER. 

13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia 

di Tempat Kerja, sehingga berpotensi dapat mengganggu kesehatan dan 

keselamatan kerja. Sedangkan hasil rata-rata pengukuran intesitas kebisingan 
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di bagian finishing sebesar 71,7 dBA dan pada bagian pengepakan pellet 

sebesar 73,0 dBA. 

  Hasil stres kerja yang dilakukan dengan wawancara kepada 10 

responden, didapatkan hasil bahwa 60% responden mengalami gejala stres 

sedang, dan 40% sisanya mengalami stres berat. Keluhan yang sering dialami 

seperti perasaan cemas, sukar berkonsentrasi, istirahat tidak tenang, jantung 

berdebar-debar, nyeri dan tegang pada otot, gangguan somatik seperti telinga 

berdenging dan penglihatan kabur. Kebanyakan karyawan tidak memakai alat 

pelindung telinga disebabkan karena mereka merasa tidak nyaman dan 

cenderung mengabaikan keselamatan mereka. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk menganalisis perbedaan tingkat stres kerja pada karyawan 

terpapar kebisingan di atas dan di bawah NAB pada bagian penggilingan, 

finishing dan pengepakan pellet di PG. Trangkil Pati. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tingkat stres kerja pada karyawan terpapar 

kebisingan di atas dan di bawah NAB pada bagian penggilingan, finishing 

dan pengepakan pellet di PG. Trangkil Pati? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat stres kerja pada karyawan 

terpapar kebisingan di atas dan di bawah NAB pada bagian bagian 

penggilingan, finishing dan pengepakan pellet di PG. Trangkil Pati. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur intensitas kebisingan pada bagian penggilingan, finishing 

dan pengepakan pellet di PG. Trangkil Pati. 

b. Menilai tingkat stres kerja pada bagian penggilingan, finishing dan 

pengepakan pellet di  PG. Trangkil Pati. 

c. Menganalisis perbedaan intensitas kebisingan dengan stres kerja 

pada bagian penggilingan, finishing dan pengepakan pellet di PG. 

Trangkil Pati. 

D. Manfaat  

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan pihak perusahaan dapat lebih 

memahami kondisi lingkungan kerja dan sebagai bahan masukan untuk 

menentukan upaya pengendalian kebisingan di perusahaan. 

2. Bagi tenaga kerja 

Hasil penelitian ini diharapkan pekerja dapat lebih memahami 

tentang pengaruh paparan kebisingan terhadap stres kerja. 

3. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan yang telah 

diterima selama kuliah dan mengembangkan ilmu yang sudah didapat. 
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4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait cara 

pengukuran intensitas kebisingan dan stres kerja serta sebagai referensi 

dalam penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


